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Mersin İli, Silifke İlçesi, Hasanaliler Mahallesinde bulunan ve Gayrimenkul Eski Eserler ve
Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 09.05.1980 gün ve A-2195 sayılı kararı ile 1. Derece arkeolojik ve
doğal sit alanı, mülga Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 22.04.1994 gün ve
1823 sayılı kararı ile de 1. derece arkeolojik ve doğal sit alanı ile 3. Derece arkeolojik sit alanı
olarak tescil edilen Cennet-Cehennem Örenyeri ve Astım Mağarası arkeolojik ve doğal sit alanı
sınırları ile mülga Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 18.12.1992 gün ve 1370
sayılı kararıyla korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen ve 21.10.2009 gün
ve 5382 sayılı kurul kararıyla da koordinatlı olarak Korunma Alanı sınırları belirlenen Cennet-
Cehennem Örenyerine uzanan Hasanaliler Antik Yoluna ait koruma alanı sınırlarının
sayısallaştırılması ve kadastral haritaya aplikasyonuna ilişkin Bölge Kurulu Müdürlüğünün
27.01.2015 günlü dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan
görüşmeler sonunda;

Mersin İli, Silifke İlçesi, Hasanaliler Mahallesinde bulunan Cennet-Cehennem Örenyeri ve
Astım Mağarası 1. derece arkeolojik ve doğal sit alanı ve 3. Derece arkeolojik sit alanı sınırları ile
Cennet-Cehennem örenyerine uzanan Hasanaliler Antik Yolu Korunma Alanı sınırlarının
sayısallaştırılması ve kadastral haritaya aplikasyonuna esas kararımız eki 1/5000 ölçekli
kadastral haritada belirlenen korunma alanı sınırı,  arkeolojik ve doğal sit alanlarından arkeolojik
sit alanı sınırına esas sit sınırı ve derecelendirilmesi ile koordinat listesinin uygun olduğuna,
1.derece doğal sit alanı sınırlarının sayısallaştırılmasının ilgili idarece değerlendirilmesine,
günümüze kadar sit ve korunma alanında kalan parsellere sit sınırı ve derecelerine göre “1. ve
3.derece arkeolojik sit alanıdır” veya “Korunma Alanıdır” şerhi verilmemişse, şerh
verilmesinin ilgili idareden istenmesine, 1. ve 3.derece arkeolojik sit alanları için 2863 sayılı yasa
kapsamında hazırlanacak Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşullarının belirlenerek
değerlendirilmek üzere Kurulumuza sunulmasına karar verildi.
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